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 سياسة خصوصية بيانات العمالء للشركة النموذجية اإلسالمية للتمويل األصغر. 

 

 ماية هذه المعلومات وتقليل مخاطر األعمال المرتبطة بها.   تهدف سياسة الخصوصية المتعلقة بجمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونشرها ونقلها وتخزينها إلى ضمان مستوى عاٍل من أمن وح

 المتثال لقوانين الخصوصية المحلية والدولية. تدعم الشركة الحقوق األساسية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، كما تدعم ا

 سياسة الخصوصية 

  .تلتزم الشركة بضمان حماية كافة المعلومات التي يوفرها العمالء طبقا لمعاير حازمة من األمان و السرية 

 النصائح عن المنتجات والخدمات وباقي الفرص األخرى التي تقدمها الشركة بجانب إدارة  إلى أدنى درجة من أجل تقديم أفضل الخدمات والتي تتضمن تقديم  الحد من تجميع واستخدام معلومات العمالء

 أعمالنا. 

  ية الوصول إلى تلك المعلومات. سيخضع أي من الموظفين المنتهكين لسياسة خصوص–الذين تلقوا التدريب المناسب عن كيفية التعامل مع معلومات العمالء  –يُسمح للموظفيين المصرح لهم فقط

 المعلومات لإلجراءات التأديبية الالزمة.

  ببياناته أو وفقا لطلب قانوني.عدم اتاحة معلومات العميل ألي منظمة خارجية إال بعد إخطار العميل بشكل كتابي أو من خالل عقد اتفاقية أو بعد سماح العميل بالتصريح 

  كيفية إزالة أسمائهم من قوائم التسويق، كما أنه من الممكن للعمالء االتصال بنا لطلب إزالة أسمائهم من تلك القوائم.عن  –على األقل مرة واحدة سنويا وبلغة واضحة –إبالغ العمالء 

  .ألغراض التقارير االئتمانية والتحقق وإدارة المخاطر سنتبادل معلومات عن عمالئنا مع مصادر مرجعية محترمة 

 ألي غرض آخر غير أغراض االكتتاب أو إدارة سياسة ومطالبة وحساب العميل، أو كما تم افصاحه من قبل العميل في بداية   -داخليا أو خارجيا  - عدم استخدام أو مشاركة أي معلومات طبية شخصية

 تجميع المعلومات عنه.

  وكيفية إبالغنا عن أي أخطاء في تلك المعلومات و سنقوم  -ماعدا ما يعوقه القانون–إبقاء كافة ملفات العمالء كاملة و مستحدثة البيانات كما سنبلغ عمالئنا عن كيفية الوصول للمعلومات عن حساباتهم

 بتصحيحها فوراً 

 لشخصيةتلتزم الشركة المبادئ التالية عند معالجة معلومات العمالء ا:  

 .معالجة المعلومات الشخصية بصورة عادلة وقانونية .أ

  .جمع المعلومات الشخصية ألغراض محددة ومشروعة وعدم معالجتها بصورة إضافية بطرق ال تتوافق مع هذه األغراض .ب

ويجوز للشركة تقديم معلومات مجهولة المصدر عندما يكون ذلك   .إفراط جمع المعلومات الشخصية المتعلقة باألغراض التي يتم من أجلها جمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومن دون .ت

  .ممكنًا ومناسبًا وذلك باالستناد إلى طبيعة البيانات والمخاطر المرتبطة باالستخدامات المقصودة

 . الحفاظ على دقة المعلومات الشخصية وتحديثها باستمرار حسب الضرورة .ث

  .ا كان ذلك ضروريًا لألغراض التي ألجلها تم جمع المعلومات الشخصية ومعالجتهااالحتفاظ بالمعلومات الشخصية فقط إذ .ج

ستند فترات االحتفاظ لدينا على احتياجات أنشطتنا، سوف نقوم باالحتفاظ ببياناتك الشخصية طالما أن حسابك ناشط، أو طالما كان ذلك ضروريا للغرض الذي تم جمع البيانات من أجله أساسا. وت .ح

 ات الخاصة بك التي لم يعد هناك حاجة لها يتم تحويلها لمعلومات مجهولة بشكل قاطع أو تدميرها. والمعلوم

 .الشخصية بما يتوافق مع الحقوق القانونية لألفراد معالجة المعلومات .خ

نع معالجتها بطريقة غير مشروعة وتفادي فقدانها بطريقة غير مصرح بها أو بشكل اتخاذ التدابير الفنية والمادية والتنظيمية المناسبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية وم .د

  .عرضي أو تلفها أو تدميرها

  :معالجة المعلومات الشخصية استناًدا إلى األساس القانوني التالي .ذ

o أن يتم منح موافقة العميل بشكل واضح  

o  ًا فيه أو من أجل اتخاذ خطوات بناًء على طلب العميل قبل إبرام عقدأن تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ العقد الذي يكون العميل طرف 

o أن تكون المعالجة ضرورية من أجل االمتثال للواجب القانوني الذي تخضع له 

o أن تكون المعالجة يضرورية من أجل حماية المصالح الحيوية لمالك البيانات 

o  في إطار المصلحة العامة أو في إطار ممارسة السلطة الرسمية المخولة للمراقب أو لطرف آخر يتم اإلفصاح عن أن تكون المعالجة ضرورية من أجل أداء مهمة يتم تنفيذها

 البيانات له

o بموجب إال إذا كانت هذه المصالح ُملغاة  أن تكون المعالجة ضرورية ألغراض المصالح المشروعة التي تنتهجها الشركة أو الطرف اآلخر أو أطراف تفصح لهم عن البيانات

 .مصالح الحقوق والحريات األساسية للبيانات المعنية

ياسة الخصوصية على الموقع و الجهات ذات العالقة. قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت آلخر استجابة للمتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية. سيتم نشر أي تغييرات في س .ر
بما في ذلك موعد دخولها حيز التنفيذ( وفقا للقانون. حيثما ينطبق ذلك )على سبيل المثال، إن كانت عندما تكون هذه التغييرات مادية، قد نوفر لك إخطارا محددا بأية تغييرات من هذا القبيل )

 هذه المعلومات.من مواصلة استخدام  التغييرات تتطلب معالجة بيانات جديدة تعتمد على موافقتك المسبقة( سوف نتأكد أنه قد أتيحت لك إمكانية قبول هذه التغييرات حتى تتمكن

 

 


